....................................................................

.…................………………

(Imię i Nazwisko)

(Miejscowość data)

....................................................................
(Miejsce zamieszkania)

...................................................................
(Kod pocztowy)

...................................................................
(Nr tel).

WÓJT GMINY ŻEGOCINA
WNIOSEK
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*
 zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
 zawierających powyżej 18% alkoholu
Przeznaczonych do spożycia:
I
poza miejscem sprzedaży

II

w miejscu sprzedaży

Wnioskowany termin ważności zezwolenia.................................................................................
2. Oznaczenie przedsiębiorcy (nazwa)........................................................................................
Siedziba i adres ............................................................................................................................
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej: .....................
4. NIP : .........................................................................................................................................
5. REGON: nr .................................................................. z dnia .................................................
6. Pełnomocnicy:
1. ...........................................................................................................................................
Imię i nazwisko
adres zamieszkania
7. Nazwa i miejsce odbywania się imprezy oraz jej termin...............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucji)
...........................................................................................................................................................
Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.) oraz wydane z jej upoważnienia
uchwały Rady Gminy Żegocina.

................................................
(podpis wnioskodawcy)
•

-zaznaczyć właściwe

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kserokopie zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Zgoda organizatora imprezy.
3. Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł,

lub pełnomocnictwo notarialna – w przypadku ustanowienia pełnomocnika
4. Opłatę za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu
( z wyjątkiem piwa)
- 175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że
administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy
Żegocina, 32-731 Żegocina 316

.................................................
( podpis wnioskodawcy )

